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”Meillä ei ole valittavana
muuta kuin taistelu”
”Ja sitä käy koko Suomen kansa
vakuutettuna oikeudestaan saada
elää itsenäisenä kansakuntana”

Ammattiyhdistysten Keskusliiton uuden
vuoden tervehdys maamme työväestölle
Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto r.y.
on lähettänyt maamme työväestölle seuraavan
uuden vuoden tervehdyksen:
Suomen kansa ja sen työväenluokka astuvat
uuteen vuoteen sodan liekkien leimutessa
maamme rajoilla, hävittäjien pommitusten tuhotessa siviiliväestön asuinsijoja ja ankaran
ajan kovan kouran koskettaessa muodossa tai
toisessa kaikkia kansalaisia.
Meidän mieleemme palautuvat vuoden vaihtuessa ne monet saavutukset, jotka ammattiyhdistysliike samoin kuin maamme koko työväenliike on saanut merkitä kuluneen vuoden
aikana tililleen.
Meillä on edessämme alkavista
taloudellisista
vaikeuksista ja
suursodan maailmaan lyömästä
leimasta huolimatta suuret mahdollisuudet viedä kehitystä omalta kohdaltamme alkavanakin
vuonna jälleen eteenpäin pitkä
taival.
Mutta voimat, jotka eivät ole olleet Suomen
hallittavissa, määräsivät toisin. Meidän kimppuumme h yökättiin. Suurvaltain poliittisessa
pelissä tämä ajateltiin pieneksi sivutapahtumaksi, osaksi siitä yleisestä holhoukseen alistamisesta, josta kaksi diktatuurivaltaa olivat
keskinäisellä sopimuksella sopineet useiden
pienten valtioiden suhteen. Suomi yritti mukautua mahdollisuuksien mukaan. Mutta sen
hyvää tahtoa ei otettu huomioon. Itäisen suur-

vallan pyrkimykset tähtäsivät ja tähtäävät pitemmälle.
Sen imperialistisia pyyteitä eivät
voineet tyydyttää Suomen taholta tehdyt myönnytykset. Se katsoi
parhaimmaksi koettaa väkivalloin
anastaa sen vaikutusvallan, johon
se pyrki.
Suomen kansa joutui ase kädessä puolustamaan maansa rajoja.
Taistelussa ovat voimat olleet epätasaiset.
Vastassa on suunnaton lukumääräinen ylivoima. Vihollisen sotilaalliset varusteet ovat mahtavat, mutta sittenkin on Suomen kansan puolustustaistelu ollut menestyksellistä. Vihollisen
ankarimmatkin hyökkäykset on torjuttu. Sen
joukkoja on alettu työntää takaisin rajan taakse.
Raa’at ilmapommitukset eivät
ole voineet lannistaa siviiliväestön vastustuskykyä. Kaikkialla
havaitaan tyyntä päättäväisyys
tä ankaran koettelemuksen
edessä.
Uuteen vuoteen siirtyessä me voimme suuremmalla luottamuksella kuin itse sodan alussa
katsoa tulevaisuuteen. Rohkaiseva on ollut se
moraalinen kannatus, jonka puolueettomat voimat kaikkialla maailmassa ovat antaneet meidän asiallemme. Innostavaa on ollut nähdä se

aktiivinen tahto, joka on niiden monien sydämissä, jotka rauhallisista oloista lähtien ovat
olleet valmiit tulemaan ase kädessä avuksemme.
Suomi taistelee tosin yhä edelleen yksin. Mutta sen taistelu ei
ole jäänyt huomiotta. Siitä saattaa päinvastoin tulla nykyisen
maailmanhistoriallisen tilanteen
käännekohta.
Meidän tehtävämme on yksinkertainen ja
selvä. Me puolustamme ulkonaista riippumattomuuttamme ja sisäistä vapauttamme. Jos me
emme siinä onnistu, uhkaa meitä orjuus ja tuho. Meillä ei ole valittavana muuta kuin taistelu. Ja sitä käy koko Suomen kansa vakuutettuna oikeudestaan saada elää itsenäisenä kansakuntana, jonka kaikilla kansankerroksilla on
mahdollisuus osallistua yhteisten asioiden hoitoon demokraattisen hallitusjärjestelmän puitteissa.
Ammattiyhdistysliikkeemme jäsenistö on täysin käsittänyt sen uhan, joka nyt on kohdannut
koko kansakunnan elämää. Sen nuoret miehet
ovat osallistuneet palavin mielin ankariin taisteluihin. Sen kotirintamalla toimiva osa on uurastanut voimiensa mukaan tehtaissa ja työpajoissa. Näin on edelleenkin jatkettava. Paljosta
saamme kieltäytyä. Mutta yhdestä me emme
tahdo tinkiä.
Me emme tahdo luopua maamme
riippumattomuudesta ja sen suomista mahdollisuuksista saada
omin voimin rakentaa suomalaisesta yhteiskunnasta demokraattisen kaikille viihtyisän olosijan
tarjoava yhteiskunta.
Kaivakaamme esille kansamme alkuvoimat.
Takokaamme sodan liekissä rautainen tahto
kestää pahimmatkin koettelemukset. Luottakaamme täysin sydämin siihen, että ihmisyys
kaikesta huolimatta yhä elää ja että se työskentelee puolestamme. Älkäämme antako uskomme horjua siihen voittoon, jonka oikeus on
kerran väkivallasta saavuttava. Näin me laskemme uuden ja entistä lujemman pohjan vapaalle ja onnelliselle ja demokraattiselle Suomelle.

